
PAYPAL

För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett  
företagskonto hos PayPal (Del 1). Alla betalningar från dina kunder sätts 
in på detta konto och du kan därefter överföra dessa intäkter till ditt 
bankkonto. 

Ditt PayPal-konto har inbyggda gränser för högsta insättnings- och  
uttagsnivå. Dessa gränser existerar då PayPal är en bank och enligt  
EU-lag måste ha särskilda uppgifter om handlare över en viss storlek.  
Du kan komma igång och sälja upp till en viss volym utan att höja  
dessa gränser, men det är bra att höja gränserna direkt (Del 2) så  
att du slipper göra det när du närmar dig de högre volymerna. 

AktivEringsinstrUktionEr För PAYPAL-kUnDEr



 1 

siDA 2-12 öppna ett PayPal-företagskonto

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt 
sätt.

sAmmAnFAttning

siDA 13-27 Höja gränserna för att skicka, ta emot och göra uttag från 
ditt PayPal-konto
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stEg 1 gå till www.paypal.com och klicka på “skAPA konto”.

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt 
sätt.

1. öPPnA ocH AktivErA Ditt PAYPAL-konto
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stEg 2 välj i listrutan det land ditt företag är registrerat i. välj sedan ”öppna 
ett konto” i rutan  ”Företagskonto”.



 4 

stEg 3 Lägg in ditt företags kontaktinformation och klicka på ”Fortsätt”. välj 
Enskild person eller Enskild firma om du bedriver verksamhet men 
inte är ett registrerat företag.  registrerade företag kommer tillfrågas 
att ange registreringsnummer. Exempelvis ska kunder som har en  
butik på eBay, men inte något registrerat företag, välja  
Enskild person eller Enskild Firma.  



 5 

stEg 4 välj lösenord och säkerhetsfrågor och klicka på ”godkänn och 
fortsätt”.



 6 

stEg 5 klicka på ”gå till mina företagsinställningar”

stEg 6  gå till kontoöversikten i menyn



 7 

stEg 7 klicka på länken till höger för att bekräfta e-postadress.

stEg 8 klicka på länken under ‘steg 2’.



 8 

stEg 9 kontrollera din inkorg och kopiera bekräftelsenumret från  
bekräftelsemejlet från PayPal. klistra in bekräftelsenumret i fältet 
och fortsätt sedan.

stEg 10 Lägg till ett bankkonto till ditt PayPal-konto genom att klicka på 
”Profil”, ”Lägga till eller redigera bankkonto”.



 9 

stEg 11 Fyll i bankkontoinformation och klicka sedan på ”Fortsätt”.

stEg 12 kontrollera och ändra eventuella fel och bekräfta sedan bankkon-
toinformationen. 
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klicka på fliken “Profil” och välj “Hantera användare”.

stEg 14 klicka på “Lägg till användare”.

stEg 13
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stEg 15 Ange relevant information och klicka på spara.

På denna sida kan du fylla i information om anställda som du vill ge tillgång till PayPal-
kontot samt behörighet att kontakta PayPal angående supportfrågor och dylikt. om du 
önskar att lägga till mer än 20 användare, var god kontakta PayPal.
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stEg 16 signera och klicka på ”godkänn”
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stEg 1 gå till sidan för ditt PayPal-konto and titta på kontots gränser (”visa 
gränser” i saldorutan).

Alla PayPal-konton har standardgränser för hur mycket man kan ta 
emot och skicka. För att höja dessa gränser rekommenderar vi att du 
följer dessa steg: 

2. HöjA gränsErnA För Ditt PAYPAL-konto
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stEg 2 välj vilka av de aktuella gränserna du vill höja och klicka på ”Höj 
gränserna”.
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stEg 3 klicka på “koppla ditt kort”. om du inte kan länka ett kort, vänligen 
bifoga en kopia av ett kontoutdrag från ett registrerat finansinstitut i 
samband med identitetsbevis och adressintyg i steg 13. 
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stEg 4 skriv in din kortinformation och klicka på Fortsätt. sEk 15 (eller  
motsvarande) kommer att dras från ditt kort. Bredvid transaktionen 
på kortets kontoutdrag kommer det att stå en kod. genom att skriva 
in den koden bekräftar du att kortet är kopplat till ditt PayPal-konto, 
och du får tillbaka pengarna. De sätts in på ditt PayPal-konto.
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stEg 5 välj ”identifiera dig själv eller din företagstyp”.
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stEg 6 välj typ av ägarskap, bekräfta att informationen stämmer och klicka 
på Fortsätt. om du angett att ägarskapet är ett företag uppmanas 
du att ange registreringsnummer. Det sker inte om du angett Enskild 
konsument eller Enskild firma.
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stEg 7 klicka på ”Fyll i onlineformuläret” 
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stEg 8 Fyll i informationen och klicka på ”spara”. granska sedan uppgifterna 
och klicka på ”Fortsätt”.
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 22 

stEg 9  välj ”godkänn kontoinnehavare”.
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stEg 10 signera och klicka på ”godkänn”.
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stEg 11 klicka på ”tillhandahåll identifiering”.
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stEg 12 klicka på ”överför filer”.
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stEg 13 klicka på Bläddra och välj en inskannad identitetshandling (natio-
nellt iD-kort, pass eller körkort). klicka sedan på “Bifoga den här 
filen”. nya användare som läggs till PayPal-kontot måste överföra 
en kopia av en iD-handling. repetera detta för ett inskannat adress-
intyg (kontoutdrag från bank, telefonräkning eller serviceräkning). 

om det inte gick att koppla och bekräfta ett kort ber vi dig att  
överföra en kopia av ett kontoutdrag från ett registrerat  
finansinstitut (t.ex. från din internetbank) och i fältet Filbeskrivning 
ange att det inte gick att koppla och bekräfta ett kort.

kontoutdrag från internetbank måste innehålla:
- institutets logotyp [och namn]
- namn [Ditt namn]
- sista 4 siffrorna i kontonumret
- giltigt utfärdandedatum (datumet kan visas vid de senaste  
   tran saktionerna eller som en del av “senaste inloggning”)
- transaktioner (om det gäller ett bankkonto)
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stEg 14 klicka på ”skicka filer till PayPal”

DU är nU kLAr mED vEriFiEringEn 
Av Ditt PAYPAL-konto!


